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- er Sydvestjyllands
handelscentrum med
shoppingmuligheder,
restauranter,
shoppingcentre
og varehuse.
Velkommen til Esbjerg City
- en energisk handelsby
med mange lokale og
internationale gæster og
masser af muligheder for
kulturshopping.

facebook.com/esbjergcity
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esbjergcity

2017-2018
Vi stiller i denne markedsføringsplan skarpt
på nogle af årets store begivenheder, vores
samarbejdspartnere og mulighederne for at
samarbejde på tværs af interesser.
Byens mangfoldige shopping- og cafeliv er
byens DNA. Nye spændende initiativer fra
detailhandlen præger resten af 2017 med
åbningen af BROEN Shopping. Byrummet
er der vi mødes, der vi oplever, og der hvor
kulturlivet i samspil med shoppinglivet,
giver byen en særlig puls.
Vi glæder os derfor fra Esbjerg Citys side
til i samarbejde med vores medlemmer,
samarbejdspartnere og byens aktører
til at markedsføre midtbyen.

Brigitta Christensen
Marketingschef
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MÅL FOR
ESBJERG CITY
Esbjerg City har som mål at markedsføre Esbjerg City som forretnings-, shopping- og oplevelsescentrum for befolkningen i hele det
sydvestjyske område. Målet søges
opnået ved at videreudvikle vores markedsføringslinje og styrke
eksisterende velfungerende events,
samt idéudvikle nye. Desuden delta-

gelse i relevante eksterne arrangørers arrangementer og events som
f.eks. i 2018 med Tall Ships Races.
Esbjerg City fortsætter sit arbejde
med at styrke og synliggøre Esbjerg
City som en attraktiv shopping- og
oplevelsescentrum gennem aviser,
radio, TV, onlinemedier og andre
kanaler.

Indflydelse
Esbjerg City’s mål er at fremme
forretningslivets interesser og medvirke til at fastholde og videreudvikle Citys potentiale. Esbjerg City
ønsker - via tæt dialog med Esbjerg
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Kommune, Syd- og Sønderjyllands
Politi og andre relevante samarbejdspartnere - at have konstruktiv
indflydelse på Esbjerg Citys struktur og fremtidige udvikling.

MARKEDSFØRING
AF ESBJERG CITY
Esbjerg City undergår i øjeblikket en
markant forandring hvad angår både
anlæggelse af nye byrum, renovering af
Gågaden og etableringen af et nyt by/
havneområde samt ændringer i boligstrukturen i byen. Samtidig er Esbjerg
en by, der byder på masser af events
og begivenheder året igennem ikke
mindst i forbindelse med ”150 års - By
og Havnejubilæum” i 2018, og dette
krydret med et fantastisk shopping-og
oplevelsesmiljø giver rigtig gode betingelser for at trække endnu flere kunder
til byen i 2017/2018.
Året rundt præsenteres en række
oplevelser, begivenheder og events,
som alle er med til at gøre Esbjerg til
en attraktiv, mangfoldig og spændende
by at bo, besøge og shoppe i - og det
skal selvfølgelig markedsføres igen i
2017/2018.

Esbjerg City er en særdeles populær
shoppingby, da butikker og oplevelser
ligger inden for meget kort afstand og
giver de besøgende mulighed for at
knytte ”en god historie” til deres shoppingtur. Mange kunder kombinerer
shoppingturen med et café-, restaurant- eller kulturbesøg og får på denne
måde en helhedsoplevelse under deres
besøg.
Kundeunderlaget skal fortsat udvides
for at tilgodese de mange forretninger,
restaurationsbranchen og kulturlivet i
Esbjerg City. Kunderne må nødvendigvis fortsat hentes fra de omkringliggende sydvestjyske nabobyer, men i fællesskab med Broen Shopping er det oplagt
at hente flere fra det øvrige Jylland.

Esbjerg City

- har med byens sjæl, puls og mangfoldighed alle muligheder for at
videreudvikle og styrke byens brand og dermed øge kundeunderlaget.
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SAMMEN
ER VI STÆRKEST
Åbningstider
Enighed om åbningstiderne er afgørende
for byens kunder. Ingen skal gå forgæves,
når de tager på shopping i Esbjerg City.
Nedentående er Esbjerg Citys vejledende åbningstider. Nogle butikker vælger
længere åbningstider, hvilket naturligvis
er helt ok.
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Vi opfordrer til, at medlemmerne følger
de vejledende åbningstider for kundernes skyld. Jo større opbakning hos medlemmerne, des stærkere står vi samlet set
overfor kunderne.

Åbningstider

Åbningstider

LUKKEDAGE:

Hverdage 10-18
Hver lørdag 10-16
1. søndag i måneden 11-16

Hverdage 10-19
Lørdag 10-17
Søndag 10-17

Følgende helligdage skal de almindelige butikker være lukket. Det er f.eks.
ikke lovligt at holde åbent i forbindelse med motorcykeltræffet Skærtorsdag.
Nytårsdag • Skærtorsdag • Langfredag • Påskedag • 2. Påskedag
St. Bededag • Kristi Himmelfart • Pinsedag • 2. Pinsedag
Grundlovsdag • Juleaften • 1. Juledag • 2. Juledag

MEDLEMSKAB AF ESBJERG CITY
Esbjerg City er byens uafhængige og frivillige interesseorganisation og ejes af foreningens
medlemmer. Medlemsskaren dækker både detail-, café og restaurationsbrancherne, musik- og
kulturinstitutioner, oplevelsesindustrien, hoteller, liberale erhverv og mange flere.
Esbjerg City arbejder bl.a. for:
• at optimere rammer for at drive en god, lønsom og solid
forretning i Esbjerg City
• at markedsføre Esbjerg City lokalt og regionalt
• at informere om aktiviteter og events, som kan øge salg af varer,
oplevelser og ydelser
• at føre en positiv og udviklende dialog med Kommunen, Borgmester,
politikere samt relevante organisationer inden for turisme og erhverv
for at optimere vores medlemmers forretnings vilkår
• at byens kunder får de bedste muligheder for at besøge og opleve byens
shopping, kultur- og restaurationsmiljø
• at bidrage aktivt i erhvervsudvalg og netværk for at styrke foreningens
og dermed medlemmernes indflydelse og interesser
Et medlemskab giver bl.a.:
• Viden om hvor og hvornår der er aktiviteter og events i byen,
som I kan udnytte i egen markedsføring, til aktiviteter i forretningen,
til nyhedsinformation til kunder m.m.
• Mulighed for synlighed gennem foreningens kuponhæfter, aviser og
mediepartners øvrige udgivelser - med gode annoncetilbud
• Information af praktisk karakter, som har relevans for jeres
forretning og kunder
• Vores event-, markedsførings- og aktivitetsplan, som giver et overblik og
beskriver mange af årets aktiviteter og events, foreningens markedsføring
og egne markedsføringsmuligheder ifm. aktiviteterne

• Digitale ”nyhedsbreve” med aktuelle informationer, nyheder, særlige
medlemstilbud, m.m.
• Online synlighed gennem City’s hjemmeside med optagelse på
medlemslisten og link til egen hjemmeside
• Online synlighed gennem City’s Facebookside med mulighed for
eksponering af nyheder, aktiviteter m.m.
• Online synlighed på Esbjerg City’s App
• Mulighed for eksponering i Cityforeningens udgivelser med egne
annoncer, bl.a. Påske/forårsshopping, Midnatsåbent, efterårsshopping,
juleshopping, Black Friday, m.m.
• Gode annoncerabatter på både City-aviser og løbende annoncering
samt rabatter på Skala.FM
• I løbet af året afvikles et antal medlemsarrangementer, hvor medlemmer
eller foreningen inviterer til arrangementer, faglige indspark, oplevelser,
aktiviteter el.lign.
• Som medlem kan I tilsluttes Esbjerg City Gavekort helt gratis og få del
i den store millionomsætning. Byens kunder kan købe det fysiske gavekort
flere steder i byen og via vores hjemmeside, og det kan benyttes mere end
200 steder i byen - i forretninger, caféer, restauranter m.m.
* Se mere under gavekort på side 11.
• Som medlem kan I deltage på vores årlige generalforsamling og få indblik,
indsigt og overblik over foreningens arbejde
• Som medlem bliver I en del af et lokalt og stærkt netværk.

Sammen er vi stærkest

Når Cityforeningens medlemmer i fællesskab taler med én stemme bliver der lyttet.
Som medlem er I derfor i høj grad med til at styrke både dine egne og medlemskollegers vilkår i Esbjerg City.
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Sammen er vi stærkest

ESBJERG CITY ONLINE
Esbjerg City’s hjemmeside og Facebookprofil er
meget vigtige omdrejningspunkter, både som
markedsføringskanaler og kommunikationsplatforme for den løbende markedsføring af byens og
foreningens aktiviteter i 2017/2018. Det samme er
vores app, som er downloadet af mange tusinde.
Der er ingen tvivl om, at byens gæster, kunder
og turister konstant afsøger nettet for informationer, tilbud, aktiviteter og arrangementer, og er til
stede online både før, under og efter deres besøg
i Esbjerg City.

Mange henter oplysninger og planlægger endda
shoppingturen med inspiration fra hjemmesiden,
inden de kommer til byen.
Derfor er vi synlige, aktive og aktuelle på de
digitale platforme og arbejder kontinuerligt på at
informere, inspirere og aktivere byens kunder, så
de får mest muligt ud af deres
besøg i City.

konstant og opadgående kurve. Det er ikke alene
god forretning for alle de medlemmer, som i dag
tager imod gavekortet - det er også godt for foreningens hjemmeside, for det betyder et massivt
besøgstal, som sikrer at vores historier, artikler
og nyheder bliver eksponeret overfor tusindvis
af besøgende.

Online-salget af Esbjerg
City Gavekortet via foreningens hjemmeside viser en

Aflæg hjemmesiden og Facebook
et besøg, og få et indtryk af bl.a.
Esbjerg City Gavekort
Oversigt over gavekortmodtagere
Medlemsoversigt

facebook.com/esbjergcity

Nyheder
Aktuelle aktiviteter og events
Aktuelle Cityaviser

esbjergcity

Anbefalede åbningstider i City
Esbjerg City bykort
Parkeringsoversigt
Kontaktinformation til Esbjerg City
Links

www.esbjergcity.dk
www.facebook.com/EsbjergCity

Byens gæster, kunder og turister er til stede online
både før, under og efter deres besøg i Esbjerg City...
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BROEN Shopping/
Esbjerg City
Gavekort
Med et BROEN Shopping/Esbjerg
City Gavekort har du en populær gave,
der vækker glæde hos alle. Gavekortet
kan indløses over flere omgange - så
modtageren har rig mulighed for at
finde den helt rette gave.

Gavekortet til Esbjerg City udstedes
gratis og leveres i en æske sammen
med en liste over alle Broen Shopping
og Esbjerg City butikker, hvor gavekortet kan benyttes. Gavekortet kan
ikke indløses til kontanter.

Gavekortet udstedes hos:

Esbjerg City, Torvet 16 1. sal

Lysmesteren, Kongensgade 97

Profil Optik, Kongensgade 50

Just Ask, Torvegade 31

Føtex, Smedegade

Musikhuset Esbjerg, Havnegade

Inspiration, Kongensgade 61

Kvickly Esbjerg, Broen Shopping
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Den bedste gaveidé året rundt er et fælles
gavekort til de mange spændende butikker
i Broen Shopping og Esbjerg City

Shopping- og
oplevelsesgavekort
Bliv en del af succesen Broen Shopping/Esbjerg
City Gavekort. Det er en meget populær gaveidé,
og markedsføringsbudskabet ”Forær hele Esbjerg
City i gave” er slået igennem hos forbrugerne og
hos virksomhederne. Gavekortkampagnen løber
over hele året, specielt dog med ekstra volumen op
til julehandlen og i forbindelse med årets konfirmander.

Unikt kultur- og shoppinggavekort
Kortet er ikke kun et shoppinggavekort, men kan
også bruges i dele af kulturlivet, på caféer, restauranter og hoteller, som er tilsluttet. På den måde
har værdien af kortet et alsidigt og eksklusivt

!

udtryk og tiltrækker kunder/besøgende i et større
omfang til Esbjerg City.
Gavekortet er et elektronisk kort, der fungerer
næsten på samme måde som et Dankort.
Gavekortet købes af forbrugerne med et valgfrit
beløb pr. kort (dog min. kr. 100,- og max. kr. 3000.-),
og kan så bruges gang på gang af den glade modtager rundt i byen, indtil gavekortet er ”tømt”.
Med kortet følger en oversigt over de tilsluttede
butikker, samt en flot æske, så gavekortet i princippet ikke kræver yderligere indpakning.
Selve tilslutningen til systemet er gratis for foreningens medlemmer og foregår via en tilmeldingsblanket.

Den samlede årlige omsætning af gavekortet skønnes
at blive i størrelsesorden 12 millioner kroner.
Pt. ligger omsætningen på 10 millioner kroner.

Tjek saldo
via mobilen

Scan koden med mobilen og
tjek den konkrete saldo på hvert
unikke kort. Du kan samtidig se,
hvilke transaktioner, der har
været og i hvilke butikker.
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Tema: Esbjerg City Half
Dato: 25. juni 2017
Mål: At samle Esbjerg by omkring
en årlig tilbagevendende løbeevent,
som alle kan være en del af og som
medvirker til at brande Esbjerg By
som en by i bevægelse.
Målgruppe: Alle løbere, der har
mod på en løbeudfordring. Esbjerg
City Halvmarathon henvender sig
både til nybegynderen og eliteløberen, og alle kan være med
uanset niveau. Derudover er det
en oplevelse i sig selv at være
tilskuer til løbet.
Antal deltagere:
900 deltagere år et
2.000 deltagere år to
4.000 deltagere år tre
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Mærk
energien

Den 25. juni 2017 er det første gang, at Esbjerg Atletikforening, Esbjerg Kommune, SEPE og Esbjerg City
byder velkommen til Esbjerg City Half og forvandler
på sigt hele midtbyen til en folkefest med løbere og
tilskuere. Løbet skulle gerne vinde indpas i esbjergensernes hjerter og blive en fast del af det esbjergensiske event-årshjul.

21,097 kilometers løbefest

Esbjerg er en by, hvor pulsen altid banker, og det vil
du tydeligvis kunne mærke, når du begiver dig ud på
dit livs løbetur. Tilskuere, heppere og underholdning
hjælper med at bære dig igennem de 21,097 kilometer.
Vi garanterer en dag, hvor hele følelsesregistret bliver
aktiveret. Spændingen inden startskuddet lyder, opog nedture undervejs på ruten og ikke mindst sejrsfølelsen, når målstregen passeres. Læs meget mere
omkring Esbjerg City Half på esbjeghalf.dk

Anbefalet
start
uge 25

SOL,
SOMMER
& UDSALG
Sommerudsalg i Esbjerg City

Sommerudsalget i Sydvestjyllands mest attraktive shoppingby tilbyder kunderne at forene
aktive oplevelser med en hyggelig shoppingtur
gennem et mangfoldigt udvalg af spændende
forretninger.
Esbjerg Citys sommerudsalg tilbyder et alsidigt
udvalg af varer inden for stort set alle genrer, og
annoncer sætter fokus på alle Citys spændende
områder, så kunderne kan planlægge deres helt
egen personlige udsalgsjagt gennem Citys små
250 butikker.
Når udsalget skydes i gang, sættes der blus på
den online markedsføring samt regionale og
lokale markedsføring.
Udsalget i Esbjerg City varer hele juli måned ud.

Tema: Sommerudsalg
Periode: Juni - juli.
Anbefalet udsalgsstart uge 25
Mål: At videreudvikle Esbjerg City
som Sydvestjylland mest
attraktive udsalgsby
Målgruppe:
Alle potentielle kunder
Markedsføring
Temasider: Byens avis sætter fokus på
sommerudsalget med
anbefalet start uge 25. Der laves temasider i
Ugeavisen Esbjerg
onsdag den 21. juni og JydskeVestkysten den 18. + 21. juni.
Deadline for bestilling: 14. juni
Kontaktinfo vedr. annoncering:
Ugeavisen Esbjerg salgsafdeling,
ann.esbjerg@ugeavisen.dk eller tlf. 76114200
Online: Esbjerg Citys hjemmeside,
Facebookside, App
Andet: Radiospot
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Tema:
International Gøgler- og Gademusik Festival
Dato: 30. juni
Mål: At samle Esbjerg by omkring en årlig
tilbagevendende international festival, som
alle kan være en del af og som kan brande
Esbjerg By som en by med masser af events.
Målgruppe: Alle borgere, institutioner
samt turister, der gerne vil underholdes.
Gøglerfestivalen henvender sig både til børn
og voksne.
Antal deltagere:
11 internationale grupper
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INTERNATIONAL
GØGLER-&
GADEMUSIK
FESTIVAL
Gadegøglere og gademusikanter
bliver en særdeles iøjnefaldende del
af bybilledet, når de internationalt
anerkendte musikere og gøglere fredag den 30. juni optræder i midtbyen
fra kl. 11 - 17. Eventen byder på i alt
11 forskellige internationale grupper
og optrædener med 25 opførelser alt sammen helt gratis for publikum!
Der bydes på en spændende cocktail
af oplevelser fra både Europa og
Latinamerika.

Vi håber, at publikum vil lade sig
begejstre så meget, at interessen for
eventen vil vokse, og at de fine og
skæve forestillinger vil kunne inspirere og glæde publikummer i alle
aldre - ikke mindst børn og unge.

Forpladsen ved Hovedbiblioteket,
Torvet, Broen Shopping og Gågaden
vil danne rammen om
de forskellige optrædener.

Arrangementet markedsføres både
regionalt og lokalt i samarbejde med
Esbjerg Kommune, Biblioteket og
Broen Shopping.

Visionen er at skabe en fornyende,
international event af høj kvalitet i
Esbjergs gader, der når ud til hele
familien både turister og byens egne
borgere.

ESBJERG
FESTUGE
2017-udgaven af Esbjerg Festuge finder sted fra 11. august
til 19. august
I 9 sensommerdage summer byen af liv, når der åbnes op for
Festugen og et væld af kunstneriske oplevelser og underholdende indslag. Hele byen tages i brug, og udover de traditionelle scener puster Festugen også liv i nye og anderledes
områder, som man ellers ikke ville forvente danne ramme for
kulturoplevelser.
I Festugen samles og udvikles kunsten og kulturen på tværs
af alder, bydele, viden og interesser, og kun fantasien sætter
grænser, når Esbjerg Festuge sammen med byens borgere
og festugegæster skaber nye forbindelser og bygger broer af
alle slags.
Glæd dig til musik, teater, mad, udstillinger, debat, familieaktiviteter og meget mere leveret af lokale såvel som
internationale artister.
NYT
Netop i år vil Festugen krydres med Danmarks
Internationale Gadeteaterfestival. 13 internationale gadeteatergrupper vil løbende gennem hele uge 33 underholde med shows på
forskellige pladser i byen.
Velkommen til Esbjerg Festuge!
Se mere på www.esbjergfestuge.dk

Tema: Esbjerg Festuge med
masser af underholdning
Periode: 11.-19. august
Mål: At skabe fælles oplevelser
om det gode liv, musik, kunst,
sport og kultur. Gøre Esbjerg til en sjovere
by at besøge og bo i - samt brande byen
udadtil
Målgruppe: Alle byens borgere samt
turister
Arrangeret af: Esbjerg Festuge

Markedsføring

Udgivelse: Onsdag den 2. august 2017.
Specialavis i tabloid-format der omdeles
til 65.000 hustande i Sydvestjylland samt
ca. 2.500 eksemplarer. der distribueres til
caféer og in-steder i området.
Deadline for bestilling:
Onsdag den 23. juni 2017.
Trykklart reserveret materiale:
Onsdag den 30. juni 2017
Kontaktinfo vedr. annoncering:
Ugeavisen Esbjerg salgsafdeling,
ann.esbjerg@ugeavisen.dk eller tlf. 76114200
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KRYDSTOGTANLØB
Vi anbefaler:
- At I kan tage imod fremmed valuta
og udenlandske kreditkort
- At I er medlem af taxfree shopping
f.eks. Global Blue (taxfree shopping)
www.global-blue.com/en/home
2. juni 2017
kl. 10 -16, M/S Breamer, Norge
(max 929 passagerer)
31. august 2017
kl. 8-14 , MS Astor, Tyskland
(max 578 passagerer)
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Der arbejdes kraftigt på at tiltrække
krydstogtskibe til Esbjerg. Der kommer
i 2017 2 skibe ad Søvejen til Esbjerg.
Krydstogtsturismen har udviklet sig
betydeligt gennem det sidste årti. Vi
håber, at antallet af krydstogtgæster
vil ændre sig markant i fremtiden. Fra
at være et udpræget luksusprodukt
ofte på mindre skibe, er der de senere
år bygget større og større skibe med
plads til mange gæster.

Mange af gæsterne på krydstogtskibene er et købekraftig publikum, som
gerne vil ud at shoppe og opleve byens attraktioner. I gennemsnit bruger
hver krydstogtgæst knap 600,-kr., når
de besøger en by en hel dag. Så det
forventes at kunne give en ganske god
omsætning hos byens butikker, caféer,
restauranter, attraktioner med mere.
Hjælp til med at få krydstogtsgæsterne
til at føle sig velkomne - giv dem lyst
til at handle i Esbjerg City.

INTERNATIONALT
MARKED
Torvet vil fra tirsdag til
og med lørdag i uge 34
byde på et stort internationalt marked med
fødevarer, specialiteter
og eksotiske varer.
30 udenlandske handlende kommer til Esbjerg
City med deres bedste

”Smag
på Europa”
- masser af
fristelser

bud på en god specialitet, som esbjergenserne skal opleve. Der er
masser af lækkerbiskner
til lækkermunde og
specialiteter, der kildrer
smagsløgene på end lidt
anderledes måde, end
man er vant til.

Foreningernes Dag 2017
Lørdag den 2. september kl. 10 - 16
inviteres byens borgere til ”Foreningernes Dag” i Esbjerg City.
Arrangementet ønsker at præsentere den store spændvidde, der er i
foreningslivet i Esbjerg. Det danske
foreningsliv er unikt og har meget
at byde på. Det er det helt naturlige
mødested for oplevelser, dannelse,
deltagelse, kammeratskab og samvær. Foreningernes Dag afvikles for
11. gang i Esbjerg med omkring 60
deltagende foreninger.

Aktive foreningsfolk
møder borgerne

På Foreningernes Dag kan alle
foreninger med tilbud til borger-

Late Night

ne deltage. Og borgerne kan som
brugere af disse tilbud besøge de
mange foreninger i Heerups Have, i
Kongensgade og på Torvet. På alle
standene kan interesserede høre
nærmere om foreningens aktiviteter
og i nogle tilfælde prøve aktiviteterne på egen krop og sjæl.
Udover de forskellige stande
afvikles der dagen igennem et
spændende program på Torvet. Der
bydes på karate, forskellige danseshows, taekwondo og meget mere
- alt sammen indslag fra de medvirkende foreninger.
Notop denne dag har vi brug for at
låne lidt af jeres udstillingsareal.

Fredag den 29. september er der lagt op til en forrygende dag/aften i Esbjerg City. Butikkerne holder Late
Night og har åbent til kl. 22 og byder på en overflø-

dighedshorn af gode tilbud. Nyd byen med gadesalg,
indendørs- og udendørs servering. Efterårsvarerne har
indtaget hylderne.

Tema: Late Night - med underholdning
og shopping for hele familien
Dato: 29. september
Mål: At skabe fælles shoppingoplevelser på uvante tider.
At gøre Esbjerg til en sjovere by
at besøge og bo i - samt brande byen udadtil
Målgruppe: Hele områdets
borgere og turister
Arrangeret af: Esbjerg City
Markedsføring
Annoncer: Med fokus på oplevelser og
shopping i Esbjerg City indrykkes annoncer i
JydskeVestkysten,
Ugeavisen Esbjerg, Lokalavisen samt regionale annoncer gennem perioden.
Udgivelse: Tabloid-indstik i Ugeavisen
Esbjerg, onsdag 27. september. Omdeles
til 65.000 husstande i Sydvestjylland.
Deadline for bestilling:
Fredag den 15. september 2017.
Trykklart reserveret materiale
Tirsdag den 19. september 2017
Kontaktinfo vedr. annoncering:
Ugeavisen Esbjerg salgsafdeling,
ann.esbjerg@ugeavisen.dk eller tlf. 76114200
Online: Esbjerg Citys hjemmeside,
Facebookside, ugeavisen.dk
Andet: Radiospots Skala.FM og
Radio Victoria, Billboards ved
indfaldsvejene, Bannere i City
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EFTERÅRSNYHEDER/
EFTERÅRSFERIEOPLEVELSER OG
GODE TILBUD
Tema:
Efterårsnyheder/
efterårsferieoplevelser
Periode: Uge 41- uge 42
Mål: At markedsføre aktiviteter såsom
musik, kunst, sport og kultur i efteråret/
efterårsferien kombineret med alle de gode
shoppingtilbud
Målgruppe: Alle byens borgere samt
turister

Efteråret og efterårsferien står for døren.
Vinteren lurer også lige om hjørnet. I
efterårsmagasinet, der udkommer både
online som trykt avis, sættes der fokus på
efterårets tendenser og i høj grad fokus
på efterårsferiens aktiviteter. Herunder
”Efterårsjagten” som er et sjovt og efterspurgt initiativ for børn i Esbjerg City.
For kun kr. 59,- kan børnene købe en 70
cm lang kupon fyldt med vilde og sjove
oplevelser nok til hele efterårsferien.

Markedsføring

Udgivelse:
TEMA-sider i Ugeavisen Esbjerg,
onsdag den 11. oktober.
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Derudover stilles skarpt på de mange
styrker som byen har, og vi viser byens
unikke sider samt de uendelige mange
shopping- og oplevelsesmuligheder, som
vores by kan tilbyde. Avisen udkommer
op til efterårsferien og dermed tematiseres det således, at det netop kan bruges
som en guide i forbindelse med ferien.
Der lægges vægt på specifikke oplevelser
og attraktioner i denne periode.
Kunderne vil således have Esbjerg i
bevidstheden, når valget af udflugtsmål
skal vælges. Dette giver annoncørerne
mulighed for at målrettet annonceringen
og fokusere på netop disse dage.
Bestil din annonce allerede nu, så du kan
blive en del af Esbjerg som shopping- og
oplevelsesby.

u

V.I.C STAR PRISER
Start:
Arrangementet starter 8. november
2017 kl. 18.30, hvor vi starter med at
uddele V.I.C - Star Priser inden filmen
begynder.
I har mulighed for at booke max.
4 gratis billetter pr. medlem efter
først-til-mølle-princippet.

Årets priser er:
• Årets smil
• Årets hår
• Årets sild
• Årets brøler
• Årets mandlige sælger
• Årets kvindelige sælger
• Årets pendler
• Årets kollega
• Årets firma

Very Important Citymedlem
Nu skal vi ha’ kåret hverdagens
virkelige Esbjerg City-stjerner...

Vi sætter igen fokus på alle de ansatte via en sjov
prisuddeling, hvor I skal nominere medarbejdere.
Vinderne bliver hyldet i biffen den 8. november
2017 - Invitation kommer senere.
Kort sagt vil vi gerne sætte fokus på de personer, der skal gøre det til en oplevelse at
komme hos Esbjerg City’s medlemmer.
Medlemmerne kan nominere personer i
de forskellige kategorier. Nomineringerne kan enten være personer fra jeres
eget firma eller andre medarbejdere
i andre butikker, restauranter eller
banker, som I bare tænker fortjener
et skulderklap. Nomineringerne skal
betragtes som en sjov gimmick.
Og du må gerne allerede nu overveje,
hvem du evt. vil nominere i de forskellige kategorier.

Alle skal have et godt grin

Som medlem af Esbjerg City får du, helt
eksklusivt, muligheden for at komme til forpremiere på filmen ”Bad Mums 2”
allerede den 8. november!

22

ESBJERG CITY
GÅR I SORT

Fredag den 24. november
Esbjerg City går helt i sort fredag 24.
november, når byen endnu engang
afvikler Black Friday.
En amerikansk juleindkøbstradition,
der ”kickstarter” julehandlen, og som
vil fylde byens butikker med fantastiske tilbud helt til 22.
Sidste år slog Black Friday alle omsætningsrekorder, og igen i år forventes
Black Friday at få kasseapparaterne
til at klinge om kap blandt butikkerne i
Esbjerg City! Både byens forretninger
og de handlende har for alvor taget den
amerikanske indkøbstradition til sig,
og begivenheden åbner helt nye muligheder for omsætning og indtjening i
november måned inden julesalget for
alvor går løs.
Vi forventer også i 2017 titusindvis af
mennesker i City, som vil komme til
byen for at få del i de mange helt vilde
Black Friday-tilbud, som man vil kunne
opleve i byens butikker, varehuse og
centre.

Markedsføring

Annoncer: Med fokus på Black Friday i
Esbjerg City indrykkes der af Esbjerg City
annoncer i Ugeavisen Esbjerg, Lokalavisen
og JydskeVestkysten.
Avis: Black Friday avisen udgives som et
tabolidindstik i Ugeavisen Esbjerg den 22.
november. Omdeles til 65.000 husstande i
Sydvestjylland
Deadline for bestilling:
Torsdag den 9. november
For trykklart reserveret materiale:
Tirsdag den 14. november
Kontaktinfo vedr. annoncering:
Ugeavisen Esbjerg salgsafdeling,
ann.esbjerg@ugeavisen.dk eller tlf. 76114200
Online: Esbjerg Citys hjemmeside, App,
Facebookside, ugeavisen.dk
TV: TVSyd
Radio: Radio Victoria og Skala.FM
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Tema: Julen 2017
Aftenåbent, juletræstænding og tænding af
julebelysningen samt juleunderholdning i
december
Periode: Fredag 24. november
- 23. december 2017
Mål: At placere Esbjerg som et attraktivt
juleshoppingcentrum
Målgruppe: Alle potentielle kunder i Sydvestjylland

Markedsføring

Annoncer: Med fokus på julen
i Esbjerg City indrykkes der af
Esbjerg City annoncer i JydskeVestkysten, Ugeavisen Esbjerg,
Lokalavisen samt i andre medier.
Udgivelse: Der laves en Cityavis
onsdag 13. december 2017
Deadline for bestilling:
Fredag den 30. november
For trykklart reserveret materiale:
Tirsdag den 5. december
Kontaktinfo vedr. annoncering:
Ugeavisen Esbjerg salgsafdeling,
ann.esbjerg@ugeavisen.dk eller tlf. 76114200
Online: Esbjerg Citys hjemmeside, App,
Facebookside, ugeavisen.dk
TV: TVSyd
Radio: Radio Victoria og Skala.FM
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JUL I
ESBJERG
CITY
Juletræstænding

Julen i Esbjerg City skydes i gang fredag den 24.
november samme dag som Black Friday.
Når Esbjerg City holder aftenåbent fredag 24. november, og julemanden ankommer til Dokhavnen
og med City-Futte drager gennem byen, bliver byrummet indviet til årets eventyrlige juleoplevelser
på gader og Torv.
Juletræstændingen, der er et stort tilløbsstykke,
samler i tusindvis af mennesker. Alle glæder sig til
at se julemanden komme til Esbjerg og se byens
julebelysning blive tændt.
Butikker holder denne aften åbent til kl. 22.00, og
byens gæster får derfor rig mulighed for at købe
årets første julegaver.
Rundt omkring på gader og stræder vil der være
musik og sang, så den glade julestemning slås an.
Hele Esbjerg City bliver et efterspurgt udflugtsmål i
forbindelse med julehandlen.

Esbjerg som juledestination
I november og december måned kan man overalt i
Esbjerg møde en helt særlig julestemning, når byens museer, spisesteder og attraktioner byder indenfor til ægte
juleoplevelser.
Shopping og oplevelser i et juleklædt Esbjerg City er
de senere år blevet større og større. Og mange gæster
og kunder aflægger hvert år byen et julebesøg. Cirka
200.000 små lysende pærer udgør byens smukke julebelysning og skaber en dejlig stemning sammen med de
små magiske overraskelser, der er undervejs - og byens
butikker byder igen indenfor til juleshopping og dejlige
og stemningsfyldte juleoplevelser.
Julen i Esbjerg skydes for alvor i gang med byens traditionelle juletræstænding, hvor julemanden kommer til
byen. Samme dag holder butikkerne længere åbent, så
der er gode muligheder for at få handlet de første julegaver. Udover den festlige juletræstænding, vil der være
dejlig julemusik, aktiviteter for store og små, juleboder
og julehygge hele december måned.

Attraktioner

Et besøg i Julehyttebyen på Torvet er et must i julen. Her
er den ægte julestemning sikret, når duften af brændte
mandler og gløgg blander sig med folk, der jagter lykken
i tombolaen eller lige skal have lidt ekstra julepynt med
hjem. Her er rammerne sat for den perfekte juleoplevelse.
På byens scener og museer er der mulighed for anderledes juleoplevelser.
Musikhuset Esbjerg byder på teater og musical, klassisk
og opera, dans, shows, rytmisk, standup og meget andet.

Shopping

En gåtur rundt i byens hyggelige kvarterer ved juletid
er altid en stemningsfyldt oplevelse. Julelysene og den
flotte juleudsmykning er en oplevelse i sig selv. Tag en
slentretur ned af Strøget under den smukke julebelysning og videre rundt i det brostensbelagte Torvegade.
Klar julegaveshoppingen i byens lækre butikker, der altid
er klar med god stemning og de nyeste trends.

Her er blot nogle af de
spændende begivenheder,
som Esbjerg City står bag i
november/december måned.
• Julebrochure med alle
juleaktiviteter i Esbjerg City
• Juleaviser
• Julebelysningen
• Ny julebelysning
• Gran i alle lygtepæle
• Julemanden
• Juletræstænding
• Julekonkurrencer
• Luciaoptog
• Citynisserne
• Juletog
• Masser af juleaktiviteter
Derudover samarbejder vi om
• Julehyttebyen
• Skøjtebanen

Ønsketræet
Glæd et barn

Giv en hjertegave fra Ønsketræet
Se mere på www.esbjergcity.dk
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Mål: At videreudvikle Esbjerg City som Sydvestjylland mest attraktive udsalgsby
Målgruppe: Alle potentielle
kunder i Syd/vestdanmark

Markedsføring

Udgivelse: Byens aviser sætter naturligvis fokus på vinterudsalget, som starter 27.
december 2017.
Der laves temasider i
Ugeavisen Esbjerg den 27. december.
Omdeles til 65.000 husstande i
Sydvestjylland.
Deadline for bestilling:
Fredag den 15. december.
For trykklart reserveret materiale:
Tirsdag den 19. december
Andet:
Annonce, JV, radiospot, facebook, hjemmeside, app
Kontaktinfo vedr. annoncering:
Ugeavisen Esbjerg salgsafdeling,
ann.esbjerg@ugeavisen.dk eller tlf. 76114200

Vinter
udsalg
2017/2018
Vinterudsalget er årets største udsalg.
I Esbjerg City bliver et kæmpemæssigt
vareudvalg inden for detailhandlen sat
ned, og forbrugerne valfarter til Esbjerg
City for at gøre årets ”kup”.
Esbjerg Citys markering af udsalget bliver
bl.a. i form af annoncering i JydskeVestkysten og Ugeavisen Esbjerg, online samt
radiospot. Fokus lægges på udsalget og
det store udbud af butikker, der kan tilbyde
varer af enhver efterspørgsel.
December 2017 - januar 2018.

Anbefalet
udsalgsstart
27 dec.
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Havn og By 150 år

2018

begynder
fejringen
af jubilæet
Den officielle dag er den 24. april 2018, netop 150 år
efter, at Rigsdagen vedtog loven om Esbjerg Havn.
By og Havn byder 2018 velkommen og inviterer hele
byen til at være med, når de kaster os ud i et år med
kultur, oplevelser og mod til at gentænke sammen.
21. maj:
23. juni:
		
		
		
		
18. - 21. juli
		

Det man skabte dengang er i dag det, der har båret os
ind i fremtiden og dermed skabt vækst og velstand i
Esbjerg. Hele året vil byde forskellige arrangementer.
Allerede nu er 3 arrangementer på bedding.

2. pinsedag er der Royal Run i Esbjerg med deltagelse af H.K.H. Kronprins Frederik.
Esbjerg Havn inviterer til Skt. Hans fest i Dokhavnen lørdag den 23. juni 2018 fra kl. 18.00.
Kom med, når Esbjerg Havn i anledning af Havnens 150 års jubilæum i 2018 fejrer Skt. Hans med
musikalsk underholdning og andre festlige indslag for både børn og voksne. Der vil være mulighed
for at købe mad og drikkevarer fra forskellige boder, og aftenen rundes af med stort Skt. Hans bål på
vandet i Dokhavnen.
Tall Ships Race 2018 - se mere på side 31
Læs mere på www.tallshipsesbjerg.dk

FASTELAVNSFEST
2018
3. februar kl. 12.00 - 14.00

VINFESTIVAL
2018
1. marts 2018 kl. 19.00 - 21.30

DANSENS DAG
2018
28. april kl. 11.00 - 16.00
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Markedsføring

Annoncer: Med fokus på Påske Late Night
i Esbjerg City indrykkes der
annoncer i Ugeavisen Esbjerg,
Lokalavisen og JydskeVestkysten.
Avis: Påskeavisen udgives som et tabolidindstik i Ugeavisen Esbjerg den 26. marts
2018. Omdeles til 65.000 husstande i
Sydvestjylland
Deadline for bestilling:
Mandag den 12. marts
For trykklart reserveret materiale:
Fredag den 16. marts
Kontaktinfo vedr. annoncering:
Ugeavisen Esbjerg salgsafdeling,
ann.esbjerg@ugeavisen.dk eller tlf. 76114200
Online: Esbjerg Citys hjemmeside, App,
Facebookside, ugeavisen.dk’
Andet: Radiospots Skala.FM og
Radio Victoria, Billboards ved
indfaldsvejene, Bannere i City
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PÅSKE
LATE
NIGHT
Onsdag den 28. marts
I Late Night avisen, der udkommer
både online og som trykt avis, stilles
der skarpt på de mange styrker, som
byen har, og vi viser byens sider
samt de uendelige mange shoppingmuligheder. Der sættes fokus på alle
forårets og sommerens tendenser
inden for mode, design, interiør mv.
Avisen giver plads til at fortælle om
de mange små og skæve historier,
og kombineret med en fyldig aktivitetsoversigt giver det alle kunderne
et godt overblik over byens mange
tilbud og oplevelser.
Avisen udkommer op til påsken, og
dermed tematiseres avisen således,
at den netop også kan bruges som
en guide i forbindelse med påskeferien. Der lægges vægt på specifikke
oplevelser, events og attraktioner i
denne periode, og kunderne vil således have Esbjerg i bevidstheden, når
valget af udflugtsmål skal vælges.
Dette giver annoncørerne mulighed
for at målrette annonceringen og
fokusere på netop disse dage.

butikkerne har
åbent
til kl. 22

Tema: Blå Mandag/Blue Monday
Periode: 23. og 28. april
7. og 14. maj.
Mål: At positionere Esbjerg City
som Sydvestjylland mest attraktive
indkøbs- og oplevelsescentrum
for aldersgruppen fra 13-14 år

Blå
Mandage
2018

Målgruppe: Alle konfirmander i
området samt Jylland og på Fyn

Markedsføring

Kuponhæfte: Årets kuponhæfte
udkommer ultimo marts 2018

BLUE MONDAY SHOPPING
Op mod 3000 konfirmander besøger
hvert år Esbjerg City. Skal de også få
øje på din forretning, attraktion eller
spisested?

Blue Monday-samarbejdet mellem bl.a. SSP, Esbjerg
Kommune, Esbjerg City og samarbejdspartnere har til
formål at fastholde byens egne konfirmander i byen
samtidig med at tiltrække jyske konfirmander og forældre, når der skal fejres Blå Mandag - for det vil vi naturligvis gerne have, at de gør i Esbjerg.
Igen i 2018 markedsføres Esbjerg som et fantastisk
udflugtsmål for konfirmandernes Blå Mandag, og byens mange muligheder synliggøres for de kommende
konfirmander, dels via hjemmesiden www.esbjerg-

blueactioncard.dk, www.esbjergcity.dk, Esbjerg City
App, Facebook og Instagram, og dels via kuponhæftet
Blue Monday 2018, som distribueres til alle tilmeldte
konfirmander.
Kuponhæftet indeholder masser af helt specielle tilbud
til konfirmanderne fra byens forretninger, cafeer og
oplevelsessteder.
Forældrene kan få adgang til særlige forældreområder
centrale steder i byen, hvor forældrene vil blive budt på
gratis kaffe.
Flere konfirmander til Esbjerg betyder endnu større
fordele og større indtjening til din forretning.
Ved at tage del i markedsføringen kan du sikre, at de
mange konfirmander også besøger din virksomhed på
deres store dag.

Deadline for bestilling:
22. januar 2018.
Materialedeadline:
8. februar 2018 kl. 10.
Kontaktinfo vedr. annoncering:
Esbjerg City: info@esbjergcity.dk
Online: esbjergblueactioncard.dk,
Esbjergcity.dk, Facebook, Instagram,
Konfirmationsportalen.dk og Esbjerg
City-app til både iOS og Android.
Se mere om aktiviteterne på
www.esbjergblueactioncard.dk
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Tema: Midnatsshopping
Periode: 1. juni 2018
Mål: At placere Esbjerg City på landkortet
som et attraktivt shopping- og oplevelsescentrum for hele familien. At øge kvaliteten
og dermed også besøgstallet for eventen
samt omsætningen for de enkelte butikker
Målgruppe: Alle potentielle kunder
Sydvestjylland.

Markedsføring
Annoncer: Med fokus på musik, oplevelser
og shopping i Esbjerg City indrykkes der af
Esbjerg City annoncer i JydskeVestkysten,
Ugeavisen Esbjerg, Lokalavisen samt
regionale annoncer gennem perioden.

MIDNATSÅBENT
SHOPPING
Midnatsåbent fredag den 1. juni 2018 er en af årets
største events i Esbjerg City. Gæsterne kommer
for at opleve den fantastiske stemning, de mange
aktiviteter, de kulturelle og kulinariske oplevelser
og ikke mindst shoppingmuligheder og enestående
tilbud helt til midnat.
Temaet i 2018 er ”International”.
Byens butikker, gader, torve og
pladser engagerer sig med udsmykning, underholdning, musik,
dans, kulturelle indslag fra alverdens lande og ikke mindst enestående tilbud i forretningerne.

foldighed kan opleves i midtbyen.
City vil summe af liv og stemning.

Markedsføring

Kontaktinfo vedr. annoncering:
Ugeavisen Esbjerg salgsafdeling,
ann.esbjerg@ugeavisen.dk eller tlf. 76114200

Byens Torv vil byde på et byens
egne internationale borgere, der
afvikler et internationalt kulinarisk marked med specialiteter fra
fremmede himmelstrøg. Her vil
også være en 50 m2 stor scene til
brug for kunstneriske præsentationer.

Midnatsåbent vil blive markedsført bredt i medierne, bl.a. i form
af en City-avis, som distribueres
i mere end 69.000 eksemplarer.
Derudover promoveres eventen
i lokale og regionale annoncer,
samt onlineeksponering på diverse nyheds- og forbrugersites,
radio og tv-spots, foreningens
hjemmeside, Facebook, digitale
billboards på byens indfaldsveje
samt bannere og udsmykning i
selve Esbjerg City.

Online: Esbjerg City Forenings
hjemmeside, Facebookside

Målsætning

Opfordring

Udgivelse: Tabloid-indstik i
Ugeavisen Esbjerg den 30. maj til
65.000 husstande i Sydvestjylland.
Deadline for bestilling:
Torsdag den 17. maj.
For trykklart reserveret materiale:
Tirsdag den 22. maj.

TV: Tv-reklamer på TV Syd
Andet: Radiospots Skala.FM og
Radio Victoria, Billboards ved
indfaldsvejene, Bannere i City
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Internationalt udsyn

Målet med eventen er at bringe
stemningen fra byens mangfoldighed fra alverdens lande til Esbjerg
og sætte byens gader, butikker,
torve og pladser i spil, så hele
Esbjerg City vil emme af international kultur, oplevelser, shopping,
musik og historie. Alle sanser
bliver aktiveret, og verdens mang-

Vi opfordrer alle butikker, caféer,
restauranter og byens scener og
kulturelle organisationer til at
spille med på temaet og tage del i
festlighederne for dermed at sætte
fokus på byen og egen forretning.
Midnatsåbent er en stor fest, som
alle har ansvaret for.

THE TALL SHIP
RACES 2018
Esbjerg er værtshavn for
The Tall Ships Races 2018
Den 18.-21. juli 2018 er Esbjerg
værtshavn for The Tall Ships
Races, hvor op mod 100 sejlskibe og formentligt 500.000
besøgende kommer forbi. Det er
fjerde gang The Tall Ships Races
kommer til Esbjerg. Første gang
var i 1993, siden i 2001 og 2014.
Alle gange blev Esbjerg Havn/
Esbjerg City forvandlet til en
kæmpe folkefest, og det gentages i 2018 i forbindelse med
Havnen og byen fejrer 150 års
jubilæum.

Periode: 18. - 21. juli 2018

Hovedattraktionen er skibene,
og det er helt gratis at se de
imponerende skibe ligge ved
kaj i Esbjerg. Der vil både være
festlige aktiviteter og underholdning for deltagere og besøgende på kajområderne. Det er
også muligt at komme ombord
på mange af skibene. Esbjerg
City spiller selvfølgelig med og
står også klar til at byde velkommen til de mange besøgende
med forskellige arrangementer.
Meget mere om det senere.

Esbjerg City anbefalede åbningstider
under The Tall Ships Races 2018
Tirsdag den 17. juli:
Åbent til kl. 20 - mange af skibene er allerede i havn
Onsdag den 18. juli:
Åbent til kl. 20 - officiel åbning kl.12
Torsdag den 19. juli:
Åbent til kl. 20 - paradedag og prizegiving - Crew Party
Fredag den 20. juli:
Åbent til kl. 22 - Late Night - på havnen fyrværkeri kl. 24
Lørdag den 21. juli:
Normalt åbent til kl. 16 - afsejling

Tall Ship
Late Night
Mål: At placere Esbjerg City på landkortet
som et attraktivt shopping- og oplevelsescentrum for hele familien. At øge kvaliteten
og dermed også besøgstallet for eventen
samt omsætningen for de enkelte butikker
og spisesteder.
Målgruppe: Alle potentielle kunder i
Sydvestjylland /Danmark/turister

Markedsføring

Annoncer: Med fokus på oplevelser og
shopping i Esbjerg City indrykkes annoncer i
JydskeVestkysten, Ugeavisen Esbjerg,
Lokalavisen samt regionale annoncer
gennem perioden.
Udgivelse: Tabloid-indstik i husstandsomdelt. Ugeavisen Esbjerg den 11. juli til
65.000 husstande i udvalgte postnumre
samt ca. 5.000 temaaviser, der distribueres
til caféer og in-steder i byen.
Deadline for bestilling:
Torsdag den 14. juni.
For trykklart reserveret materiale:
Tirsdag den 19. juni.
Kontaktinfo vedr. annoncering:
Ugeavisen Esbjerg salgsafdeling,
ann.esbjerg@ugeavisen.dk eller tlf. 76114200
Online: Esbjerg Citys hjemmeside,
Facebookside, ugeavisen.dk
Andet: Radiospots Skala.FM og
Radio Victoria, Billboards ved
indfaldsvejene, Bannere i City
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200 specialforretninger · caféer · restauranter · shoppingcenter · varehuse

Torvet 16, 1. sal • 6700 Esbjerg
Telefon 7513 6500
info@esbjergcity.dk • www.esbjergcity.dk

